Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Konskej,
ktoré sa konalo dňa 15.05.2017

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

PRÍTOMNÍ: 8

Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta, Ing. Mičuch Peter,
Ing. Rosincová Tatiana, Šimkulič Juraj, Tepličancová Mária

NEPRÍTOMNÝ: 1

Stranianek Viliam

Program:

podľa pozvánky

Zasadnutie viedol: p. Ing. Stupňanová Janka – starostka obce
Zapisovateľka:

p. Baránková Renáta

Overovatelia:

p. Dávidík Rudolf, p. Šimkulič Juraj

K bodu č. 1
Zahájenie a kontrola uznesenia
Starostka obce p. Ing. Janka Stupňanová privítala všetkých prítomných
a konštatovala, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko sú prítomní 8
poslanci OZ z celkového počtu 9.
V ďalšej časti tohto bodu informovala o plnení úloh, ktoré
z predchádzajúcich uznesení OZ. Uznesenia sú splnené alebo sa plnia priebežne.

vyplynuli

Zároveň oboznámila prítomných s programom rokovania.
Poslanci OZ navrhnutý program zasadnutia schválili.
ZA: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová Tatiana,
Šimkulič Juraj, Tepličancová Mária
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K bodu č. 2
Voľba zapisovateľky a overovateľov
Starostka obce určila za zapisovateľku:
p. Baránkovú Renátu – pracovníčku Obecného úradu.
Za overovateľov určila:
p. Dávidíka Rudolfa, p. Šimkuliča Juraja – poslancov OZ.
Poslanci OZ p. Baránkovú Renátu určenú za zapisovateľku zápisnice;
p. Dávidíka Rudolfa a p. Šimkuliča Juraja za overovateľov zápisnice schválili.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 8

ZDRŽAL SA: 0

Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová Tatiana,
Šimkulič Juraj, Tepličancová Mária

K bodu č. 3
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
Starostka odovzdala slovo p. Ing. Anne Chupáňovej, aby oboznámila prítomných
s úpravou rozpočtu, vykonanou starostkou obce v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v zn.n.p. k 15.05.2017:
3. zmena rozpočtu Obce Konská
1. V príjmovej časti: v príjmovej časti nenastali žiadne zmeny, len medzipoložková úprava na
niektorých rozpočtových položkách z dôvodu zvýšeného príjmu za poplatky za znečisťovanie
ovzdušia a z dôvodu vratiek z vyúčtovania spotreby energií v nájomných bytoch.
Zmena príjmov
0
2. Vo výdavkovej časti: nastali len medzipoložkové zmeny z dôvodu zakúpenia chladiacej
skrine do kuchyne kultúrneho domu a opravu elektroinštalácie súvisiacej s kamerovým
systém na ZŠ s MŠ.
Zmena výdavkov
0
3. Finančné operácie príjem: nastala zmena z dôvodu príjmu finančných zábezpek na verejné
obstarávanie na Zber a prepravu komunálneho odpadu, na realizáciu stavby Prestavba
a prístavba Domu súp. č. 197 spojená so zmenou na Hasičskú zbrojnicu a garáž v k.ú.
Konská, Konská - Nižné Kapustniská, Odvodnenie 1. etapa, a to nasledovne: firma T+T, a.s.
Žilina 3.000,00 €; Megawaste Slovakia, s.r.o. Považská Bystrica 3.000,00 €, Unistav Teplička,
s.r.o. Teplička nad Váhom 2x po 1.000,00 €.
Zmena príjmov
8.000,00 €
4. Finančné operácie výdavok
Zmena výdavkov

0
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5. Kapitálové výdavky:
Zmena kapitálových výdavkov

0

6. Kapitálové príjmy:
Zmena kapitálových príjmov

0

Rekapitulácia úprav rozpočtu 517682 Konská
v eurách
Názov

Schválený
rozpočet
k 1.1. 2017

Upravený rozpočet
(1.)

Upravený rozpočet
(2.)

Upravený rozpočet
(3.)

k 28.02.2017

k 30.03.2017

k 15.5.2017

Bežné príjmy celkom

662 121,00

662 571,42

728 551,84

728 551,84

z toho obec

648 221,00

648 671,42

714 651,84

714 651,84

z toho ZŠ vlastné príjmy

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

Bežné výdavky celkom

588 883,00

588 883,00

588 883,00

588 883,00

z toho obec

333 154,00

333 154,00

333 154,00

333 154,00

z toho ZŠ celkom

255 729,00

255 729,00

255 729,00

255 729,00

ZŠ OK - z obce

127 947,00

127 947,00

127 947,00

127 947,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

0,00

0,00

0,00

113 882,00

113 882,00

113 882,00

113 882,00

73 238,00

73 688,42

139 668,84

139 668,84

300,00

300,00

ZŠ vrátené vlastné príjmy
ZŠ ušetrené z predch.r.
ZŠ PK - zo ŠR
Saldo bežného rozpočtu

Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom

56 857,00

56 857,00

56 857,00

56 857,00

-56 857,00

-56 857,00

-56 557,00

-56 557,00

Finančné operácie príjmové

26 857,00

26 857,00

152 763,52

160 763,52

Finančné operácie výdavkové

37 500,00

37 500,00

37 500,00

37 500,00

Saldo finančných
operácií

-10 643,00

-10 643,00

115 263,52

123 263,52

Celkové príjmy spolu

688 978,00

689 428,42

881 615,36

889 615,36

z toho obec (B+K+FO)

675 078,00

675 528,42

867 715,36

875 715,36

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

Celkové výdavky spolu

683 240,00

683 240,00

683 240,00

683 240,00

z toho obec (B+K+FO)

427 511,00

427 511,00

427 511,00

427 511,00

z toho ZŠ

255 729,00

255 729,00

255 729,00

255 729,00

5 738,00

6 188,42

198 375,36

206 375,36

16 381,00

16 831,42

83 111,84

83 111,84

Saldo kapitálového
rozpočtu

z toho ZŠ

Účtovný
prebytok/schodok
Prebytok/schodok
hospodárenia obcí/VÚC po
vylúčení FO

Poslanci OZ 3. úpravu rozpočtu Obce Konská zo dňa 15.05.2017 vykonanú
starostkou obce v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p.
v rozsahu podľa prílohy tohto uznesenia vzali na vedomie.
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K bodu č. 4
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Hlavná kontrolórka obce p. Mária Galová predložila Protokoly č. 2/2017 a č. 3/2017
zo dňa 09.05.2017 a o výsledku uskutočnených kontrol, s obsahom ktorých oboznámila
prítomných starostka obce. V zmysle plánu kontrolných činností HK obce Konská na 1.
polrok 2017 bola vykonaná kontrola plnenia uznesení OZ za rok 2016 a kontrola vybavovania
sťažností za rok 2016.
Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.
Poslanci OZ správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti vykonanej
v zmysle plánu kontrolných činností HK Obce Konská na 1. polrok 2017 vzali na
vedomie.
K bodu č. 5
Dodatok č. 3 k Pracovnému poriadku Obce Konská
Starosta obce v zmysle § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v zn.n.p. vydáva pracovný poriadok a následne o tom informuje obecné
zastupiteľstvo.
Doteraz platný a účinný pracovný poriadok, účinný od 01.01.2014, ktorý vydala
starostka obce a obecné zastupiteľstvo ho vzalo na vedomie na svojom zasadnutí dňa
27.01.2014, bol aktualizovaný 2 dodatkami (dodatok č. 1 účinný od 01.03.2015 a č. 2 účinný
od 01.06.2016).
Vydaním nového dodatku – č. 3 k pracovnému poriadku sa pôvodný obsah nemení,
nakoľko Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí odmeňujú podľa
zákona č. 553/2003 Z.z. na rok 2017, opäť ustanovuje pracovný čas pre zamestnancov 37,5
hodiny týždenne a dovolenku vo výmere 6 týždňov pre zamestnancov, ktorí do konca
kalendárneho roka dovŕšia najmenej 33 rokov veku (t.j. k základnej výmere dovolenky + 1
týždeň podľa KZ).
Aktualizácia sa premietne v Štvrtej časti Pracovného poriadku zamestnancov Obce
Konská – Článok 7 a 9 a tiež v záverečných ustanoveniach v Jedenástej časti – Článok 22.
Poslanci OZ Dodatok č. 3 k Pracovnému poriadku zamestnancov Obce Konská,
ktorý vydala starostka obce s účinnosťou od 01.06.2017, vzali na vedomie.
K bodu č. 6
Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Obecného úradu Konská
Starosta obce v zmysle § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v zn.n.p. vydáva aj organizačný poriadok obecného úradu a následne o tom informuje
obecné zastupiteľstvo.
Doteraz platný a účinný organizačný priadok, účinný od 01.06.2016, ktorý vydala
starostka obce a obecné zastupiteľstvo ho vzalo na vedomie na svojom zasadnutí dňa
15.05.2016, zatiaľ nebol aktualizovaný.
Z dôvodu zmien personálneho obsadenia pracovných pozícií obecného úradu a zmien
v obsadení niektorých funkcií, starostka obce vydala Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku
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Obecného úradu Konská, ktorým sa vydáva nová Príloha č. 1 k organizačnému poriadku,
nahrádza pôvodnú prílohu v plnom rozsahu.
Aktualizácia sa týka obecného úradu, kde pribudla na obdobie 7 mesiacov všeobecná
administratívna pracovníčka p. Miroslava Niníková (na základe Dohody č. 14/§ 50j/NS 2017
medzi ÚPSVaR Žilina a Obcou Konská v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý
sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu); na úseku údržby obecného
majetku a zelene odišiel do dôchodku p. Ivan Karnaus; terénnu opatrovateľskú službu
vykonáva momentálne len 1 opatrovateľka – p. Martina Hudeková; v ŠJ, ktorá je súčasťou ZŠ
s MŠ Konská v zriaďovateľskej pôsobnosti obce) odišla na starobný dôchodok vedúca p.
Viera Mičechová a nahradila ju p. Katarína Jankechová; do funkcie veliteľa DHZO bol
menovaný Ing. Roman Capko.
Poslanci OZ Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Obecného úradu Konská,
ktorý vydala starostka obce s účinnosťou od 01.06.2017, vzali na vedomie.

K bodu č. 7
Dodatok č. 3 k VZN č. 17 Obce Konská – Požiarny poriadok obce
Obecné zastupiteľstvo v Konskej na základe ustanovenia § 6 odst. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p, podľa § 15 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi (ďalej len ,,zákon o ochrane pred požiarmi) a podľa vyhlášky MV
SR č. 121/2002 Z.z. schválilo VZN č. 17, ktorým sa vydal ,,Požiarny poriadok obce“ dňa
01.06.2012, uznesením č. 3/2012, bod 1., písmeno f), VZN nadobudlo účinnosť 01.07.2012.
Doteraz platné a účinné VZN č. 17 bolo aktualizované 2 dodatkami (dodatok č. 1
účinný od 11.01.2014 a č. 2 účinný od 06.04.2015).
V tomto bode starostka obce predložila návrh dodatku č. 3 k VZN č. 17, ktorým sa
aktualizuje obsadenie funkcií DHZO, dôležité mená a telefonické kontakty, a to v Článku 7
v § 20; ďalej sa v Prílohe č. 1 k VZN Vzory (formulárov) k Požiarnemu poriadku obce mení
adresa obce v hlavičke každého vzoru (súvisí s zavedením názvov ulíc a orientačných čísiel v
obci) a Príloha č. 2 k VZN sa nahrádza novou v plnom rozsahu – Dobrovoľný hasičský zbor
obce Konská, obsadenie funkcií, technika.
Dodatok k VZN nadobudne účinnosť (po schválení) 15. dňom od vyvesenia, resp.
01.06.2017.
Poslanci OZ Dodatok č. 3 k VZN č. 17 Obce Konská Požiarny poriadok
s účinnosťou od 01.06.2017 schválili.

ZA: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová Tatiana,
Šimkulič Juraj, Tepličancová Mária
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K bodu č. 8
Správa o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2016
Správu o hospodárení a čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ Konská za rok 2016 preložila
riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Monika Vysoká a s jej obsahom oboznámila prítomných starostka
obce. Správa bola spracovaná v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v zn.n.p. a s ustanoveniami § 5, ods. 7,
písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. Predložená správa hodnotila hospodárenie
s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016.
ZŠ s MŠ Konská je samostatný právny subjekt – rozpočtová organizácia, ktorej
zriaďovateľom je Obec Konská od 30. 01. 2003. Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle
zákona č. 245/2008 Z. z. v zn.n.p.. Súčasťou rozpočtovej organizácie je materská škola,
školský klub detí a školská jedáleň.
Základná škola v roku 2016 poskytovala základné vzdelávanie v priemere pre 54
žiakov v 4 triedach. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov základnej školy
bol 5,92 osôb, z toho bolo 4,92 pedagogických a 1 nepedagogický zamestnanec.
Materská škola v roku 2016 poskytovala predprimárne vzdelávanie v priemere pre 66
detí v 3 triedach. Priemerný počet predškolákov bol 21 detí. Priemerný evidenčný prepočítaný
počet zamestnancov materskej školy bol 7 osôb, z toho 6 pedagogických a 1 nepedagogický
zamestnanec.
Školský klub detí navštevovalo priemerne 28 žiakov. Počet zamestnancov v ŠKD bol
1 pedagogický zamestnanec. Od 01.09.2016 sú to 2 pedagogickí zamestnanci. Priemerný
evidenčný prepočítaný počet zamestnancov v ŠKD bol 0,67 osoby. Od 01.09.02016 je to 1,28
osoby.
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ poskytovala stravovanie v priemere
pre 142 stravníkov, z toho žiakov ZŠ a MŠ sa stravovalo 106 a 36 dospelých
(zamestnanci a dôchodcovia). Vydaných obedov spolu bolo 23 452, z toho MŠ a ZŠ mala
vydaných 19 489 obedov a zamestnanci + dôchodcovia 3 963 obedov. Priemerný evidenčný
prepočítaný počet zamestnancov ZŠS, resp. v ŠJ bol 2,50 osoby. Od 01.09.2016 je priemerný
evidenčný prepočítaný počet zamestnancov 3,00 osoby.
Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými
prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny
rozpočet, rozpočet obce, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie).
Správa o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2016 v plnom rozsahu tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Poslanci OZ Správu o hospodárení Základnej školy s Materskou školou Konská
za rok 2016 schválili bez pripomienok.

ZA: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová Tatiana,
Šimkulič Juraj, Tepličancová Mária
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K bodu č. 9
Oboznámenie sa s aktivitami v obci
 Chodník Konská – Rajecké Teplice pozdĺž cesty I/64 v k.ú. Konská – ukončený proces
verejného obstarávania, 19.05.2017 sa uskutoční odovzdávanie stavby firme Ing. Peter
Ošvát OPEN, Nitrianske Pravno, vysúťažená cena 26.656,20 €.
 Konská – Nižné Kapustniská odvodnenie 1. etapa – v procese verejného obstarávania.
 Prestavba a prístavba Domu súp. č. 197 spojená so zmenou na Hasičskú zbrojnicu
a garáž v k.ú. Konská – v procese verejného obstarávania.
 Stavebné úpravy bývalej MŠ – realizácia sa uskutočňuje priebežne.
 Zber a preprava komunálneho odpadu – v procese verejného obstarávania, nasleduje
elektronická aukcia, prihlásili sa 2 firmy: T+T, a.s. Žilina a Megawaste Slovakia, s.r.o.
Považská Bystrica.
 Nadstavba ZŠ s MŠ s vytvorením nových tried Konská súp. č. 399 - preverujú sa
možnosti úveru – realizácia je predbežne plánovaná v roku 2018 počas školských
prázdnin (cca. 2-3 mesiace).
 Chodník Konská – Kamenná Poruba pozdĺž cesty III/2108 k.ú. Konská – realizácia
plánovaná v budúcich rokoch, s tým súvisí majetkovoprávne vysporiadanie časti
pozemku vo vlastníctve p. Jany Bielikovej, obec by odkúpila výmeru potrebnú na
realizáciu chodníka a ako protihodnotu by jej vybudovala oplotenie dotknutej časti
pozemku; riešenie bude predmetom rokovania budúcich zasadnutí OZ.
 Komunikácia Vyšné Kapustniská a Nižné Kapustniská – projektovú dokumentáciu
a následne územné rozhodnutie a stavebné povolenie na miestne komunikácie
v lokalite Vyšné aj Nižné Kapustniská je potrebné riešiť, nakoľko v uvedených
lokalitách je veľký záujem o výstavbu RD, je nutné stanoviť šírku komunikácie (bez
chodníka) a riešiť všetky siete komplexne.
 Majetkovoprávne vysporiadanie cintorína vrátane pozemku pod Domom smútku
a otočne na hornom konci obce – je potrebné osloviť ešte niekoľkých vlastníkov.
 Jednoduché pozemkové úpravy – proti Rozhodnutiu o povolení jednoduchých
pozemkových úprav v k.ú. Konská, ktoré vydal Okresný úrad Žilina, pozemkový
a lesný odbor, boli v zákonnej lehote podané 2 odvolania.
K bodu č. 10
Rôzne a záver
V tomto bode starostka stručne poinformovala o nasledovnom:
a) Kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré sa v najbližšom čase uskutočnia
 31.05.2017 Váľanie mája
 18.06.2017 Vítanie detí do života
 24.06.2017 Srdce pre folklór – 1. ročník ľudového festivalu - organizátor OZ Ľudovka
-- 19.06.2017 Voľba hlavného kontrolóra obce a riadne zasadnutie OZ
b) Žiadosť o odkúpenie majetku obce
 Žiadosť Agátovej farmy Konská – p. Michala Koperu (Raj. Teplice) o odkúpenie
starej tržnice (pri rieke Konšťanka v kat. úz. Konská) – jedná sa o samotnú stavbu
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a priestor pred ňou do 24,00 m2, a to za účelom zriadenia stánku na predaj mäsa
z vlastného chovu, keďže sa zaoberá chovom hovädzieho dobytka. Stavebná komisia
sa stretla na Obecnom úrade dňa 15.03.2017 a odporučila poslancom OZ, aby
prehodnotili, či predmetnú stavbu obec odpredá alebo prenajme žiadateľovi.
Žiadosť bude predmetom rokovania budúcich zasadnutí OZ.
 Žiadosť p. Súkeníka Ladislava a manž. Zity zo dňa 15.07.2016 (pozn. 18.02.2015
žiadosť podaná prvýkrát) o odkúpenie pozemku parcely registra ,,E“ 2270/6 ostatné
plochy a nádvoria o výmere 25 m2 zapísanej na LV č. 817 vo vlastníctve obce Konská.
Stavebná komisia zasadala 05.09.2016 a odporučila pozemok odpredať, so
stanoviskom komisie boli poslanci oboznámení na zasadnutí OZ 03.11.2016; riešenie
bude predmetom rokovania budúcich zasadnutí OZ.
c) Ostatné
 Fitness od 26.04.2017 do odvolania z technických príčin zatvorené; presťahuje sa do
budovy bývalej MŠ po dokončení stavebných úprav a terajšie priestory budú
využívané ako zasadačka (po realizácii údržby).
 Obecná knižnica od 15.05.2017 do odvolania z technických príčin zatvorená; taktiež
sa presťahuje do budovy bývalej MŠ po dokončení stavebných úprav.
 Žiadosť p. Zdenky Cuperovej o vyriešenie umiestnenia dopravného značenia, nakoľko
jej poškodzuje fasádu RD – doriešiť s Dopravným inšpektorátom.
 Žiadosť p. Jaroslava Ondrišíka o osadenie dopravného zrkadla pri výjazde od jeho RD
na Rajeckú cestu – doriešiť s Dopravným inšpektorátom.
 Žiadosť p. Kataríny Kardošovej o vyasfaltovanie prístupovej cesty k RD na ulici Jarky
– cesta bude v najbližších dňoch vysypaná makadamom.
 Opätovné upozornenie p. Kataríny Kardošovej na požívanie alkoholických nápojov
neprispôsobivými občanmi a na ich správanie, ktorým vzbudzujú verejné pohoršenie,
na súkromnom pozemku za predajňou potravín Koruna – vlastník pozemku bude opäť
vyzvaný, aby vyriešil pretrvávajúci problém.
Po vyčerpaní programu starostka obce Ing. Janka Stupňanová poďakovala prítomným
za účasť a riadne zasadnutie OZ ukončila.

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Overovatelia:
- p. Rudolf Dávidík

...............................

- p. Juraj Šimkulič

...............................
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